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Introdução: É possível organizar o Lazer com vistas à emancipação humana,
considerando o momento histórico no qual o capital transforma tudo que vê pela frente
em mercadoria. Uma condição básica é compreendermos o Lazer como um
espaço/tempo sistemático e planejado, no qual as pessoas desenvolvem aprendizagens
sociais. O debate se inicia com a construção de uma proposta metodológica partindo
do ponto principal: a comunidade, foco de intervenção e ação para transformação da
realidade local. Observa-se que vários estudos demonstram as iniciativas e indivíduos
preocupados e envolvidos nesta questão social, mas encontram dificuldades de
continuidade e organização. 
 Objetivo: Contribuir para organização das ações assistemáticas do Programa Esporte e
Lazer da Cidade, através das intervenções nos municípios consorciados. Metodologia:
Foi elaborado a proposta de eventos através da criação de uma coordenadoria
diretamente ligada os municipios consorciados, Agentes Comunitários e comunidade,
estabelecendo um cronograma nas divisões dos municipios por regionais: I, II, III e IV.
Critério utilizado: localização geográfica da cidade em relação a cidade-pólo do
evento. Após as divisões foi feito um calendário respeitando a demanda dos
municípios e a cultura local.
A alternativa junto aos municípios consorciados foi identificar uma série de
intervenções paliativas para cada comunidade, minimizando a desigualdade de acesso
a essas oportunidades, fazendo com que se percebessem capazes de produzir
criativamente a realidade local.
 Resultados: As ações assistemáticas foram batizadas de Furdunço, vocábulo popular
que significa Festa Popular. O que vai de encontro com a proposta de “festa”, de forma
mais condizente foi a Rua de Lazer,  que demonstrava a realidade local  entre todos os
municipios, e foi eleita entre o grupo.
 A ideia era ter no mesmo tempo e espaço vivências múltiplas, como mostra cultural
local, oficinas de artes, esportes, atividades recreativas, jogos pedagógicos e outras
atividades inter-setoriais da comunidade: educação, saúde, assistência social e áreas
afins, contando sempre com o trabalho voluntário da comunidade, contribuindo para
que o evento tivesse caráter de ação comunitária, de integração e mobilização.A
comunidade torna-se neste momento parte integrante na construção social do
conhecimento,com a efetivação das ações e avaliação, ou seja, a autonomia. O que
anteriormente entendia-se como  o consumo de megaeventos,distribuídos a partir de
um modelo global confirmado pelas próprias leis brasileiras de incentivo á cultura,
onde nem todos podiam participar ,devido aos locais de difícil acesso e ingressos a
preços proibitivos para a maioria da população, agora torna-se parte da construção
deste processo, fazendo com que o indivíduo além de consumidor de cultura seja
também produtor de cultura.
 Conclusão: Conceber o lazer como prática social e pedagógica é pensar um conjunto
das atividades como possibilidade de produção, sistematização e difusão de um saber
que, em caráter crítico e emancipador possui estreita ligação com a realidade de um
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grupo, e expõe-se ao debate e à investigação.
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